Notiser

Notiser
Nominera till Marks kommuns

mångfalds-, jämlikhets-, och
tillgänglighetsstipendium!
Du kan nominera en skola, förening, organisation, skolklass
eller en enskild person som du tycker utmärker sig i sitt arbete
att motverka rasism, främlingskap eller diskriminering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser stipendiat som tilldelas
10 000 kronor.
Den nominerade ska ha uppfyllt en eller flera av de punkter
som framgår i stipendiets villkor. Villkoren och mer information finns att läsa på www.mark.se/nominera, eller att hämta
på medborgarkontoret i kommunhuset.

Notiser

Behöver du vila och omväxling?

Ledningsrenovering i Sätila och Örby

Behöver du information om vad anhörigstöd kan innebära
för just dej?

Under vecka 40-41 (6 – 16 oktober) kommer vi fortsätta
arbetet med att renovera avloppsledningarna i Lisakullavägen i Sätila och Öresjövägen i Örby. Denna gång är det servisledningarna, dvs ledningarna mellan huvudledningen
och fastigheterna som renoveras.

Du är inte ensam.
Anhörigstöd har öppet hus med caféverksamhet sista torsdagen i månaden på Kinnaborgsvägen 1 B (entré mitt emot
Kinna Vårdcentral).
Välkomna att umgås, fika, eller ta del av våra aktiviteter.
Här får du också information om anhörigstöd.
Öppet 15.00-18.00. 27:e oktober kl.16.00: Kommunens
demenssjuksköterska föreläser om minnesproblem.
Välkomna att titta in!
Anhörigstöd i Marks kommun
Telefon 0320-217820 eller 0320-217829

Maila din nominering till kommunstyrelsen@mark.se eller
skicka den per post till Marks kommun, 511 80 Kinna. Du
kan också lämna in din nominering på medborgarkontoret.

Öppet
Hus

Nationella Anhörigdagen 6 oktober

Du kan nominera till och med den 15/10 2016.
Årets stipendiat presenteras i samband med kommunfullmäktiges möte 19 december.
Stipendiet delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för
en integrerad, jämlik och tillgänglig kommun. En kommun där alla är
delaktiga, respekterade och trygga. Stipendiet ska inspirera andra att ta
efter och utveckla aktiviteter i samma syfte. Stipendiet delas ut
årligen.

Julgranar sökes
Ska ni ta bort en gran på er tomt?
Teknik- och Serviceförvaltningen,
Marks kommun letar efter lämpliga
granar att sätta ut på allmänna platser till julen 2016.
Granen bör finnas maximalt ca 20 m
från körbar yta. En ersättning på 1000
kr utbetalas om er gran uppfyller våra
krav.
För mer information kontakta:
Lars-Gunnar Jansson: 0320-21 71 37
lars-gunnar.jansson@mark.se
Håkan Börjesson: 0320-21 71 31
hakan.borjesson@mark.se
Stefan Fogelberg: 0320-21 71 30
stefan.fogelberg@mark.se
Teknik- och serviceförvaltningen

Promenera på hälsans stig

Att vara ANHÖRIG – hur behåller man
glädjen och kraften?
Kom och lyssna till ett intressant föredrag av Lennart
Björklund om hur man behåller glädjen och kraften i sin
anhörigsituation, för att själv
må bra.
Lennart har mångårig erfarenhet av att arbeta med anhöriga.
Han har förmågan att prata om
svåra ämnen med djup och
humor, så att tiden blir meningsfull och att ni lyssnare
blir berörda.
Kulturhuset i Skene klockan
17.00 – 19.00, inklusive paus.
Vi bjuder på fika!
Anhörigstöd i Marks kommun 0320 217820

Matsedel
Rönnäng
Torsdag 6 oktober
Köttbullar med brunsås och
kokt potatis
Ärtsoppa
Pannkakor med sylt och
grädde
Fredag 7 oktober
Ängamat
Ostkaka med sylt och
grädde
Jansons frestelse med prinskorv

Det finns soffor placerade utmed stigen där du kan vila en
stund.

Lördag 8 oktober
Fisk Bonjour med potatismos
Rimmad bog med pepparrotssås och kokt potatis

Utmed slingorna finns ett antal översiktskartor. Du kan
även hämta en karta på biblioteket, vårdcentralen, apoteket
eller i kommunhusets information.

Söndag 9 oktober
Rimmad bog med peppar-

Centralt i Kinna finns en Hälsans stig på 4 km. Promenadslingan är särskilt anpassad för personer med hjärt- lungproblem och personer med rörelsesvårigheter.

rotssås och kokt potatis
Fiskrätt
Måndag 10 oktober
Korvstroganoff med ris eller
kokt potatis
Tisdag 11 oktober
Dillfrikassé med kokt
potatis
Ädelostgratiserad kyckling
med ris eller kokt potatis

Dagens lunch inklusive salladsbuffé, måltidsdryck och
kaffe, 48 kr. Lunchöppet
12.00-13.45 alla dagar.
Välkommen!

FredagsFÖRFATTARE

- Museet demonstrationskör textilmaskinerna
- Prova konstpusslet i utställningen
NUTIDA SJUHÄRADSKONST
- Gör julkort vid vårt pysselbord i Spinnsalen

1700-talets svenska författare
och deras kulturbråk
Välkommen att träda in i ett annat
århundrade upplevd genom 1700-talets
mest tongivande författare och poeter

Fredag DEN 7/10 kl 15.00
Kinna konserthus

Arrangerad av Svenska Slottsmässor

Vid renoveringen används en metod som gör att man inte
behöver gräva upp ledningen. Istället förs en mjuk plaststrumpa in i ledningen från en brunn i vägen. När strumpan är på plats härdas den och blir en ny hård och slitstark
ledning inuti den gamla.
Det går bra att använda vatten och avlopp som vanligt
under tiden arbetet pågår och vi behöver inte tillträde till
några hus eller lägenheter. Mer information delas ut till
alla som är direkt berörda av arbetet.
Vid arbetena kommer framkomligheten i trafiken att vara
begränsad.
Frågor kan besvaras av Jörgen Magnusson, Aarsleff Rörteknik 031-865643

Frivilligverksamheten
Onsdag 5 oktober
Björketorp, Frivilligcentralen: Gymnastik
Fritsla, Solgård: Bingo 			
Kinna, Olof Markus: Bingo 		
Sätila, Klockaregården: Gymnastik
Kinna, Malmsäter: Bingo 			

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:30
kl. 14:00
kl. 14:30

Torsdag 6 oktober
Sätila, Klockaregården: Linedance 		
Björketorp, Frivilligcentralen: Herrmatlag
Horred, Ekås: Högläsning 			
Björketorp, Frivilligcentralen: StickCafé
Öxabäck, Dagcentralen: Bingo 		
Kinna, Lärkan: Bingo 			
Kinna, Rönnäng: Trivselträff 		
Skene, Järnvägsgatan: Bingo 		

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:30
kl. 13:30
kl. 14:00
kl. 14:30
kl. 15:00
kl. 15:00

Fredag 7 oktober
Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 		
Sätila, Klockaregården: Bingo 		

kl. 09:30
kl. 10:00

Måndag 10 oktober
Björketorp, Frivilligcentralen: Bingo
Horred, Ekås: Underhållning 		

kl. 13:30
kl. 14:30

Tidag 11 oktober
Horred, Församlingshemmet:
Trivselgymnastik 			
Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik
Torestorp, Kullabyn: Bingo 		
Björketorp, Församlingshemmet:
Gemenskap med lunch 			
Älekulla, ICA Nära: Snickarverkstad
Hajom, Församlingshemmet: Stick-Café
Hyssna, Stomsåker: Underhållning
Kinna, Malmsäter: Gymnastik 		
Kinna, Rönnäng: Våffelcafé 		
Sätila, Klockaregården: Underhållning

Bibliotek Mark i samverkan
med Studieförbundet Vuxenskolan
mark.se/bibliotek

Öppettider julmarknaden den 14–16 oktober
Fredag kl 11.00–19.00, lördag kl 10.00–18.00
och söndag kl 11.00–17.00
Museet fri entré,Svenska Slottsmässors julmarknad
inträde 70 kr/person
Mer information om julmarknaden:
www.svenska-slottsmassor.se/vara-massor/jul-pa-rydal

Pågående utställningar på museet

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00

De förgångnas envishet
Fotoutställning Dan Korn
NUTIDA SJUHÄRADSKONST
Ur Tore G Wärenstams Stiftelses samling
Färgsymfoni
Oljemåleri av Maj Torstensson och Gunbritt Malmberg

Företagare - se hit!

Näringslivskontoret


@

Sätila bibliotek måndag
den 10/10 kl 18.00–19.30
Fri entré

Bokfika

Kom och prata böcker och bli inspirerad
Horreds bibliotek måndagarna 10/10,
21/11 och 19/12 kl 18.00–20.00

Utställning på Kinna bibliotek

Öppettider Rydals museum
Torsdag kl 12.00–19.00
Fredag– söndag kl 12.00–16.00
Fri entré, tel: 0320 21 83 00
mark.se/rydalsmuseum

mark.se/bibliotek

Psykiatrins dag

”Om att vara
anhörig till
någon med
psykisk ohälsa”

Torsdag 13 oktober 2016

Film: Flickan Mamman och Demonerna
Kulturhuset i Skene, Textilgatan 1
18.00-20.30
Kom, se och lyssna – det är gratis!
Program
18.00 Filmvisning (93 min)
19.45 Fika, mingel och eftersnack
Susanne Ostens thriller för barn
och ett kärleksdrama för vuxna,
om flickan Ti och hennes mamma som ser demoner ingen annan ser.

Registrera dig och få näringslivskontorets nyhetsbrev!
Skicka din e-postadress till
naringslivskontoret@mark.se,
så missar du ingenting.

Hundquiz - Vad kan
du egentligen om din
fyrbenta kompis?

Kinna – i återvändarens ögon
En tidsresa mellan
1955–2015
Oljemålningar av
Bengt Johnsson
Utställningen pågår 5/10– 2/11
Vernissage lördag 8/10 kl 11.00–13.00

kl. 12:00
kl. 14:00
kl. 14:00
kl. 14:30
kl. 15:00
kl. 15:00
kl. 15:30

Näringsliv
Onsdag 12 oktober
Ugnstekt fisk med remouladsås och kokt potatis
Potatis och kötttfärsgratäng

RYDALS MUSEUM
Julmarknad på museet 14–16 oktober

Under eftersnacket får du möjlighet
att träffa olika företrädare för verksamheter inom kommun och region.
Dessutom finns representanter från
RSMH och Marks filmstudio på plats.

Marks Kommun i samarbete med Västra Götalandsregionen,
RSMH, Svenska Kyrkan och Marks filmstudio.

Foto: Christer Hansson

